HP EliteBook 2540p -kannettava
Kevennä työtaakkaa

HP:n pienin ja kevyin EliteBook on varustettu lävistäjältään 30,7
cm (12,1 tuuman) LED-taustavalaistulla näytöllä ja joustavilla
suorituskyvyn vaihtoehdoilla.

Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Joustavat suorituskyvyn vaihtoehdot
Määrittele HP EliteBook 2540p vastaamaan
parhaiten sinun tarpeita. Saat parhaimman
suorituskyvyn valitsemalla vakiojänniteprosessorin
ja kiintolevyaseman, jossa on 7 200 k./min.
Vaihtoehtoisesti voit hyötyä toisesta optisesta
asemasta tai toissijaisesta kiintolevyasemasta
valitsemalla matalajänniteprosesorin ja
kiintolevyaseman, jossa on 5 400 k./min.
Molemmat kokoonpanot tarjoavat Intel vPro™
-tekniikkaan 1, joten voit valvoa, tunnistaa ja
korjata tietokoneita etänä verkon kautta, vaikka
järjestelmän käyttöjärjestelmä ei olisi käytössä tai
virta pois päältä. HP EliteBook 2540p tarjoaa
myös monia akkuratkaisuja joustavaan käyttöön.
Paranna näkymiä
Käytä pienempää, helppokäyttöistä
DisplayPort-liitintä, jotta voi muodostaa yhteyden
ulkoisiin näyttöihin ja saada terävämpiä,
syvempiä kuvia.
Teollinen suunnittelu
Peruspaino 1,5 kg. HP EliteBook 2540p
-kannettavassa on harjatulla alumiinikotelolla
varustettu näyttö, jossa on platinan värinen
viimeistely. Liikekäyttöä varten suunniteltu vankka
rakenne ja HP DuraCase auttavat suojaamaan
kannettavaa kulumiselta. Se on suunniteltu
vastaamaan tiukkoja sotilaskäytön vaatimuksia
(MIL-STD 810G) 2, jotka koskevat tärinän-, pölynja kosteudenkestävyyttä sekä käyttöä korkeassa
paikassa ja lämpötilassa. Läikkyneiltä nesteiltä
suojattu näppäimistö auttaa suojaamaan herkkää
elektroniikkaan ja tärkeimpiä osia pieniltä

roiskeilta, samalla kun DuraKeys
näppäimiä.

3

suojelee

HP:n yritysinnovaatiot auttavat keskittymään
liiketoimintaan
HP QuickLook 3 -ohjelman avulla voit tarkistaa
muutamassa sekunnissa sähköpostit, kalenterin,
tehtävätiedot ja yhteystiedot yhdellä napin
painalluksella. Laitetta ei tarvitse käynnistää. 4 HP
QuickWeb 5 -ominaisuuden ansiosta taas saat
internet-yhteyden muutamassa sekunnissa, vaikka
kannettava olisi poissa päältä. Valmistettu
säästämään. HP Power Assistant 6 on
helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla säästät
energiaa, pidennät akun käyttöaikaa, valvot
tarkasti ilmoitettua virrankulutusta ja laadit
henkilöstön virrankulutusta koskevat raportit.
Suunniteltu ympäristöystävälliseksi: HP EliteBook
2540p -kannettavan sisältämästä muovista
vähintään 12 prosenttia on kierrätettyä.

HP EliteBook 2540p -kannettava
Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Esiasennettuna
Aito Windows® 7 Professional 32
Aito Windows® 7 Professional 64
Aito Windows® 7 Home Premium 32
Aito Windows® 7 Home Premium (64-bittinen)
Aito Windows® 7 Home Basic 32
Aito Windows Vista® Business 32
Aito Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Prosessori

Intel® Core™ i5-540M -prosessori (2,53 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-640LM -prosessori (2,13 GHz, 4 Mt:n L3-välimuisti)

Piirisarja

Mobile Intel® QM57 Express

Muisti

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1024/2048/4096 Mt:a; 2 SODIMM; Laajennettavissa 8 Gt:uun

Sisäinen tallennustila

SATA II -kiintolevy 250, 320 tai 500 Gt:a (7 200 k./min), SATA II -kiintolevy 160, 250 tai 320 Gt:a (5 400 k./min), yksitilainen asema 80 tai 160 Gt:a, HP 3D
DriveGuard

Asemapaikka

DVD-asema; SuperMulti-DVD+/-RW-asema (kaksikerroksinen); Valinnainen ulkoinen HP USB 2.0 CD/DVD R/RW; Kiinteä, optinen portti vain matalajännitteellä toimiville
prosessorikokoonpanoille: optinen asema voidaan korvata toissijaisella kiintolevyllä (valinnainen)

Näyttö

Lävistäjä 12,1 tuumaa (30,7 cm), LED-taustavalaistu, heijastamaton, WXGA (1 280 x 800); Ympäröivän valon tunnistin; Lisävarusteena HP:n sivustakatsomissuoja

Näyttöominaisuudet

Intel® HD -näytönohjain; Microsoft DirectX 10,1 (jaettu malli 4.1) -yhteensopiva

Ääni/kuva

High definition audio, sisäinen mikrofonipari, sisäiset kaiuttimet, kosketusherkät säädöt äänenvoimakkuuden säätämiseen ja mykistämiseen, kuuloke-/mikrofoniliitäntä

Langattoman lähiverkon tuki

HP:n mobiililaajakaista (käyttää Gobi-tekniikkaa), jossa GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Langatonta Bluetooth
2.1 + EDR -teknikkaa käyttävä HP:n sisäinen moduuli; Maissa, joissa 802,11n ei ole sallittu, tämä ominaisuus ei ole käytössä (vain 802,11a/b/g)

Tietoliikenne

Integroitu Intel Gigabit Ethernet (10/100/1000-verkkokortti)

Laajennuspaikat

1 Express Card/34; 1 älykortin lukulaite; 1 Secure Digital- /MultiMedia-kortti

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -porttia; 1 1394a; 1 verkkovirtaliitin; 1 stereokuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin; 1 DisplayPort; 1 liitäntä telakointiasemaan; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 VGA-in; Sisältää
yhden virtaa saavan USB 2.0 -portin; Neljäs USB 2.0 -portti saatavilla kokoonpanoissa, joissa on 2,5 tuuman kiintolevy

Syöttölaite

Läikkyneiltä nesteiltä suojattu näppäimistö; Kosketusalusta, jossa vieritysalue ja kaksi painiketta; Osoitinsauva, kaksi lisäpainiketta; 2 megapikselin web-kamera (joissakin
malleissa)

Ohjelmisto

HP Recovery Manager (vain Windows 7- tai Vista-käyttöjärjestelmissä); HP Support Assistant (vain Windows 7- tai Vista-käyttöjärjestelmissä); HP QuickLaunch Buttons
-ohjelmisto; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Microsoft Office Professional 2007,
60 päivän muunnettavissa oleva kokeiluversio; McAfee Total Protection, 60 päivän kokeiluversio; PDF Complete SE; Roxio Creator Business 10 (tietyissä malleissa);
InterVideo WinDVD (tietyissä malleissa); Synaptics-kosketusalustan ohjain; HP:n web-kameraohjelmisto; WinZip 12 (kokeiluversio)

Suojaus

HP ProtectTools Security Manager; Integroitu älykortinlukija; Parannettu käynnistystä edeltävä suojaus; HP SpareKey; Kertakirjautuminen; Asennussalasana;
DriveLock-salasana; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Kensington-lukkopaikka; Tuki Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools
-ratkaisulle; lisävarusteena HP:n sormenjälkitunnistin; lisävarusteena HP:n sivustakatsomissuoja; lisävarusteena Computrace LoJack Pro Premium for HP ProtectTools, jossa
GPS-seuranta

Mitat

28,22 x 21,34 x 2,80 (etuosassa) cm

Paino

Peruspaino 1,5 kg

Virta

HP:n 9-kennoinen (93 Wh:n) ensisijainen litiumioniakku; HP:n 6-kennoinen (62 Wh:n) ensisijainen litiumioniakku; HP:n 3-kennoinen (31 Wh:n) ensisijainen litiumioniakku;
HP:n 6-kennoinen (55 Wh:n) ensisijainen litiumioniakku; HP:n 3-kennoinen (28 Wh:n) ensisijainen litiumioniakku;; Ulkoinen 65 W:n Smart-verkkolaite; Virtajohto (1,8
metriä, verkkolaitteella varustettuna 3,66 metriä); HP:n pikalataustekniikka

Akun kesto

9-kennoinen (93 Wh) (vakio): enintään 11 tuntia 30 minuuttia; (matala jännite): enintään 12 tuntia 30 minuuttia; 6-kennoinen (62 Wh) (vakio): enintään 7 tuntia 30
minuuttia; (matala jännite): enintään 8 tuntia; 3-kennoinen (31 Wh) (vakio): enintään 3 tuntia 45 minuuttia; (matala jännite): enintään 4 tuntia; 6-kennoinen pitkäkestoinen
(55 Wh) (vakio): enintään 7 tuntia; (matala jännite): enintään 7 tuntia 30 minuuttia; 3-kennoinen pitkäkestoinen (28 Wh) (vakio): enintään 3 tuntia 15 minuuttia; (matala
jännite): enintään 3 tuntia 30 minuuttia

Laajennusratkaisut

HP 2540 -telakointiasema, HP:n USB 2.0 -telakointiasema, HP Essential USB 2.0 -porttitoistin, HP:n kahden saranan kannettavan jalusta, HP:n näytön ja kannettavan
tietokoneen jalusta, HP:n säädettävä näyttöjalusta, HP:n säädettävä kahden näytön jalusta

Takuu

Kolmen vuoden carry-in takuu (joissakin maissa nouto- ja palautuspalvelu, päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle tai kolmen vuoden takuu HP:n
Long Life -akulle

Tuettu
Aito Windows Vista® Business 64
aito Windows Vista® Enterprise 32
aito Windows Vista® Enterprise 64
aito Windows® 7 Enterprise 32
aito Windows® 7 Enterprise 64
aito Windows® 7 Ultimate 32
aito Windows® 7 Ultimate 64
SuSE Linux Enterprise 10

1 Jotkin tekniikan ominaisuudet, kuten Intel Active Management- ja Intel Virtualization -tekniikat, edellyttävät toimiakseen erikseen hankittavia muiden toimittajien ohjelmia. Tulevien Intel vPro -tekniikkaa soveltavien ”virtuaalilaitesovellusten” saatavuus määräytyy
muiden ohjelmistovalmistajien toiminnan mukaan. Yhteensopivuus tulevien ”virtuaalilaitesovellusten” ja Microsoft Windows Vista ja Windows 7 -käyttöjärjestelmän kanssa määritetään myöhemmin

2 Testeillä ei pyritty osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet tulevat jatkossa toimimaan näissä olosuhteissa

3 Trace Laboratories -yhtiön puolueettomassa testissä HP DuraKeys -näppäimistössä ei todettu lainkaan merkkejä kulumisesta 250 000 testijakson jälkeen. Joidenkin kilpailijoiden kannettavissa todettiin merkittävää kulumista jo 5 000 testijakson jälkeen
4 HP QuickLook 3 on käytettävissä, kun kannettava on pois päältä tai lepotilassa Windows XP:ssä, Windows Vistassa tai Windows 7 -pohjaisissa järjestelmissä

ei tueta horrostilassa. Ajoitus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanosta riippuen. Toiminnon ottamiseksi käyttöön akun poistamisen jälkeen kannettava pitää käynnistää uudelleen, ennen kuin sen käyttöä jatketaan

5 HP QuickWeb on käytettävissä, kun kannettava on pois päältä tai lepotilassa Windows XP:ssä, Windows Vistassa tai Windows 7 -pohjaisissa järjestelmissä

ei tueta horrostilassa. Vaaditaan internet-yhteys. Ajoitus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanosta riippuen. Toiminnon ottamiseksi käyttöön akun poistamisen jälkeen kannettava pitää käynnistää uudelleen, ennen kuin sen käyttöä jatketaan

6 Virrankulutus- ja kustannuslaskelmat ovat arvioita. Tulokset perustuvat muuttujiin, joita ovat esim. käyttäjän antamat tiedot, aika jonka tietokone on eri virtatiloissa (päällä, valmiustilassa, horrostilassa, poissa päältä), aika joka tietokonetta käytetään akulla tai
verkkovirralla, laitteistokokoonpano, sähkön hinta ja sähköntarjoaja. HP neuvoo asiakkaitaan käyttämään HP Power Assistant -työkalun tietoja vain viitteellisesti ja vahvistamaan ympäristövaikutuksensa. Ympäristölaskelmat perustuvat Yhdysvaltain
ympäristönsuojeluviraston vuoden 2007 eGrid-tietoihin, jotka ovat nähtävissä osoitteessa www.epa.gov/egrid/. Tulokset vaihtelevat alueen mukaan.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja
palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Tämä järjestelmä saattaa vaatia laitteiston päivittämistä ja/tai hankkimista erikseen ja/tai DVD-asemaa, jotta Windows 7 -ohjelmisto voidaan asentaa ja Windows 7:n kaikkia toimintoja voidaan hyödyntää. Lisätietoja
on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel
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HP EliteBook 2540p -kannettava
Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Lisävarusteet ja palvelut

HP Notebook Projection
Companion

Suunniteltu käytettäväksi pienissä esityksissä, joissa vain vähän osanottajia. HP Notebook
Projection Companion sopii täydellisesti paljon liikkuville käyttäjille. Yhteensopiva HP Business
ja Consumer Notebook -tietokoneiden sekä muiden VGA-yhteydellä varustettujen
notebook-tietokoneiden kanssa. Tämä hyvin mukana kulkeva lisälaite on tarpeeksi voimakas ja
kestävä toimimaan ensisijaisena videotykkinä tai varmuuslaitteena reissussa. DLP-tekniikka
antaa esitykselle terävät kuvat, kirkkaat tekstit ja eloisat värit. Painaa alle puoli kiloa (0,42 kg)
ja mitat ainoastaan 9,3 x 4,0 x 11,1 cm. Tämä kannettava videotykki sopii helposti sylimikron
kantolaukkuun.
Tuotenumero: AX325AA

HP Elite -suojus 30,7 cm
(12,1")

HP Elite Slip Case -suojus tarjoaa virtaviivaisen ja tyylikkään suojan kannettavallesi siirtyessäsi
kokouksesta toiseen. Valmistettu kestävästä tekonahasta.

Tuotenumero: AY520AA

HP:n 12,1-tuumainen
Privacy Filter -näyttösuojus

Ei enää huolta uteliaista katseista. Ainutlaatuinen HP:n sisäinen ratkaisu takaa, että yrityksen
luottamukselliset tiedot, henkilökohtaiset tietosi ja kirjanpito näkyvät vain sille henkilölle, joka
istuu suoraan kannettavan näytön edessä.

Tuotenumero: AJ356AA

HP 65 W Smart Travel
-verkkosovitin

HP-verkkolaitteet syöttävät kannettavalle virtaa ja lataavat tietokoneen akun samanaikaisesti.
Näiden verkkolaitteiden avulla liität kannettavasi kätevästi verkkovirtaan, kun teet töitä toimiston
ulkopuolella tai olet matkoilla. HP:n ohuet matkaverkkolaitteet (65 W) sopivat täydellisesti
paljon ulkomailla matkustaville tai tien päällä viihtyville. Verkkolaite on 40 % tavallista 65 W:n
laitetta ohuempi ja sisältää kätevän USB-portin muiden lisälaitteiden lataamiseen töiden aikana.
Neljä kansainvälistä pistokesovitinta varmistavat, että ohut HP-matkaverkkolaite toimii kaikkialla.
Tyylikäs kuljetuslaukku pitää asiat järjestyksessä.
Tuotenumero: AU155AA

HP 2540 -telakointiasema

Ainutlaatuinen telakointiasema ainutlaatuiselle kannettavalle. Tässä kätevässä ja
helppokäyttöisessä telakointijärjestelmässä on porttitoistin ja yksinkertainen kaapelointi tilaa
säästävässä kuoressa.

Tuotenumero: VU895AA

3 vuotta vaihto
seuraavana arkipäivänä,
laitteistotuki

HP tarjoaa viallisen laitteiston yksikön vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida
käsitellä etänä. Tarjoaa HP-tuotteellesi helposti ostettavan, helposti käytettävän laitteiston
korjauspalvelun asennuspaikalla.

Tuotenumero: U4415E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

